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حجت االسالم طاهری امام جمعه 
چاه ورز پس از دعوت به رعایت 
تقــوای الهی گفت : هر روز مرگ 
در کمین انســان است و نباید از 
عالم آخرت غافل شــد روزی که 
برای حســاب و کتاب همه جمع 
می شوند و حســرت می خورند 
و آرزو می کننــد که بر گردند و 
کار نیک انجام دهند مهیا شوید که 

دیگر راه بر گشتی نیست .
وی غش در معامله را از نشــانه 
های بی تقوایی دانســت و خاطر 
نشــان کــرد : آنهائیکه که جنس 
معیوب را به مشــتری بفروشند و 
معایــب او را نگویند خیانتکار و 
از رحمــت خدا به دور و همواره 
مورد خشــم خدا و لعن فرشتگان 

خواهند بود .
با ذکــر مصداق  خطیب نمــاز 
پیامبر )ص( که  تاریخی در عصر 
گندم خیس قاطی گندمهایش کرده 
بود گفت : متاسفانه مردم امروز پا 
فراتر گذاشــته شده و گندم و آرد 
را با خاک , شــیر را با آب قاطی 
می کنند و به فروش می رســانند 
که قطعا غش در معامله و حرام و 

درحکم ربا است .
وی در ادامه افــزود : قبح حرام 
خواری از بین رفته و در ســطح 
کالن خیانــت می کنند و خوردن 
بیت المــال را افتخار و یک نوع 
زرنگی حســاب می شود که موال 
علی )ع( مــی فرماید : بزرگترین 
خیانت , خیانت به امت و زشــت 
ترین دغل بازی نسبت به پیشوایان 

است .
امام جمعه چــاه ورز در ابتدای 
خطبه دوم به گزیده ای از سخنان 
توفیقه(  رهبری)دامت  معظم  مقام 
اشــاره و بیان داشت : در دورانی 
کــه جهالت جهــان را فرا گرفته 
بود خداوند پیامبر اســالم به آنها 
عطاء کــرد و امروز هم که جهان 
شــاهد ظلم و ســتم جنایتکاران 
گرفتن  خاطرفاصلــه  به  اســت 
ازمعنویات است که اگر به سخنان 
پیامبر )ص( لبیک گفته شود تمام 
گرفتاری های مســلمین رفع می 

شود .
معظم له در نصیحت به کشــور 
اسالمی فرمودند : به جای والیت 
به اســالم به طاغوت روی آورده 
که به جز ضرر چه ســودی برای 
آنها داشته است تمام ثروت آنها را 
آنها را تحقیر  نهایت  چپاول و در 
و گاو شیر ده خطابشان می کنند .

وی تنها راه نجات ملل مســلمان 
را ایســتادگی و مقاومت دانست 
اسالمی  جمهوری  امروز  اقتدار  و 
ایران را مرهون استقامت ملت در 

مقابل زور گویان بر شمرد .
حجت االســالم طاهری سالروز 
بیت حضرت  اهــل  ورود کریمه 
معصومه )ص( را تبریک و آن را 
منشــاء خیر و برکت برای کشور 
بخصوص شــهر قم دانســت و 
توصیه کرد زیارت و سالم به آن 
بزرگ بانوی امام موسی ابن جعفر 
)ع( را فرامــوش نکرده که نتیجه 

بخش خواهد بود

 همایش پیاده روی به مناسبت روز 
جهانی معلوالن بــا حضور رئیس 
بهزیستی شهرســتان مهر و جمعی 
از کارشناسان این اداره برگزار شد.

به گزارش مهرســتان بــه نقل از 
روابط عمومی بهزیســتی ُمهر؛ این 
اداره  محل  از  راهپیمایی  مراســم 
بهزیســتی شهرستان مهر آغاز و به 

سمت پارک کوهپایه ادامه یافت.
اجرای مراســم تجدیــد میثاق با 
ورزشی  و صبحگاه  گمنام  شهدای 
در محل پــارک کوهپایه از جمله 
برنامه های این همایش پیاده روی 

بود.
 عبداهلل محمــدی در این همایش 

ضمن تبریک فرا رســیدن 12 آذر 
ماه روز جهانی معلولین، اهم برنامه 
های تدارک دیده شده جهت هرچه 
باشکوهترشدن هفته معلولین را یاد 

آوری نمود.
آموزشی  کالس  چندین  برگزاری 
در زمینه کســب مهارتهای زندگی 
و اشــتغال، دیــدار فرماندار مهر 
بــا معلولین، برگزاری نمایشــگاه 
منزل  بازدید  نقاشی،  و  خودباوری 
معلولین توسط مسئولین شهرستان و 
اجرای مسابقات ورزشی و فرهنگی 
از جمله برنامــه های هفته جهانی 
بهزیستی  توسط  که  است  معلولین 

ُمهر اجرا خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف و امــور خیریه ُمهر از اخذ 
مســاجد  قدیمی ترین  از  یکی  موقوفات  ســند 
کشور در این شهرســتان به ارزش بیش از ۳۳ 

داد. ریال خبر  میلیارد 
به گــزارش پایگاه خبری مهرســتان به نقل از 
باشــگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید باقری رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه ُمهر در این خصوص 
گفت: امســال موفق به اخذ سند تک برگ یکی 
از قدیمی ترین مســاجد کشور در این شهرستان 
شدیم که ارزش ریالی سند مالکیت اخذ شده بر 
اســاس نظریه کارشناس رسمی دادگستری بیش 

۳۳ میلیارد ریال است. از 
وی افزود: موقوفه مسجد جامع شهر اسیر یکی 
کشور  در  شده  ســاخته  مساجد  قدیمی ترین  از 
و از آثار باســتانی به شــمار می رود که دارای 

موقوفات زیادی از جمله کشاورزی و مسکونی 
است.

رئیــس اداره اوقاف و امــور خیریه ُمهر گفت: 
یکی از موقوفات این مســجد، رقبات مســجد 
جامع اســیر با پالک ثبتی ۴5۳1 است و سابقه 

برمی گردد. قبل  سالیان  به  موقوفه  این  وقف 
باقری ادامه داد: بر اســاس نظریه اخذ شده از 
اداره تحقیــق اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
فارس، نیــت واقف خیراندیــش از این وقف، 
تعمیــرات و هزینه های ضروری مســجد جامع 

است. اسیر  شهر 
این مســئول اظهار کــرد: اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان مهر در سال 1۳9۴ با اولویت 
پیگیری اســناد مالکیت موقوفات پررقبه، نسبت 
به پیگیری اخذ ســند مالکیــت موقوفه رقبات 

مســجد جامع شــهر اســیر با تعداد 112 رقبه 
اقدام کرد. مسکونی و تجاری 

وی افزود: امسال نیز موفق به اخذ سند تک برگ 
این موقوفه شدیم که ارزش ریالی سند مالکیت 
اخذ شــده بر اســاس نظریه کارشناس رسمی 

میلیارد ریال است.  ۳۳ از  بیش  دادگستری 

درمان  و  بهداشــت  شــبکه  بهداشــتی  معاون 
از کشــف و معدوم سازی مرغ  شهرستان مهر، 
های غیرمجاز قطعه شــده و در حال عرضه در 
یکی از فروشگاه های عرضه فرآورده های خام 

دامی در این شهرستان خبر داد.
جمع آوری مرغ های قطعه شــده و غیرمجاز از 
فروشــگاه عرضه فرآورده خــام دامیبه گزارش 
از  خبرنگاران جوان  باشــگاه  های  استان  گروه 
شــیراز؛ ســید احمد ابراهیمی معاون بهداشتی 
شبکه بهداشــت و درمان شهرستان مهر با اشاره 
اینکه این مرغ ها بدون هرگونه مشــخصات  به 
و برچســب محصــوالت غذایی بوده اســت، 
گفت: این محصول در محــدوده دمای بحرانی 
نگهداری مواد غذایی )1۴ درجه سانتیگراد( در 

بوده است. به مشتری  حال عرضه 
او به مردم شهرســتان مهر تاکید کرد: از خریدن 

مرغ های قطعه شــده که مرجــع معلومی ندارد 
به خرید  تمایل  خودداری کنند و در صــورت 
مرغ قطعه شــده، فروشندگان موظف هستند مرغ 
دارای برچسب و مشــخصات محصول مجاز را 

کنند. عرضه  مشتری  به 
ابراهیمی از شــهروندان خواســت: در صورت 
مشــاهده عدم رعایت موازین بهداشتی، با تلفن 
رســیدگی به شــکایات 190 تمــاس گرفته تا 
کارشناسان بهداشــت محیط شهرستان در سریع 

کنند. رسیدگی  تخلف  موضوع  به  زمان  ترین 
ابراهیمی افزود: ســامانه 190 وظیفه رســیدگی 
به شــکایات مردمی با موضوعات عدم رعایت 
کار،  محل  بهداشت  کارکنان،  فردی  بهداشــت 
بهداشــت تجهیزات کار، بهداشت مواد غذایی، 
نامعتبر  و  مشــخصات  فاقد  غذایی  مواد  فروش 
و نگهداری مواد غذایی در شــرایط نامناســب 

در مراکــز تهیــه و توزیع مواد غذایی شــامل 
قنادی  ها،  نانوایی  فودها،  فســت  ها،  رستوران 
ها و سایر فروشگاه های مواد غذایی و همچنین 
اماکــن عمومی ماننــد هتل هــا، مهمانپذیرها، 
مســاجد، حسینیه ها و اســتخرها را با اعالم به 
مراکز بهداشــت شهرســتان ها و صدور دستور 
وقوع  محل  به  محیط  بهداشت  کارشناسان  اعزام 

دارد. بر عهده  تخلف، 

اخذسند موقوفات یکی از قدیمی ترین مساجد تاریخی کشور در ُمهر

جمع آوری مرغ های قطعه شده و غیرمجاز از فروشگاه عرضه 
فرآورده خام دامی

امام جمعه چاه ورز :

 خیانتکار از رحمت خدا به دور 
و همواره مورد خشم خدا و لعن 

فرشتگان است

به مناسبت روز جهانی معلولین صورت گرفت؛

برگزاری همایش پیاده روی 
توسط بهزیستی ُمهر 

سرپرست جدید اداره 
راه و شهرسازی شهرستان 

مهر معارفه شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و 
شهرسازی الرستان ، طی آیینی که در محل 
دفتر فرماندار شهرســتان مهر برگزار شد ، 
مهنــدس محمدرضا باقری فــرد مدیرکل 
راه و شهرســازی الرستان با ابالغ حکمی 
مســعود امینی را به عنوان سرپرست اداره 
راه و شهرسازی شهرستان مهر منصوب و 
برای وی در انجام امورات محوله آرزوی 

کرد. موفقیت 
وی در ادامه این مراســم ضمن قدردانی 
از زحمات رهام ســلیمانی از تالشــهای 
این  صورت گرفته در طول دوران تصدی 

پست از ایشــان قدردانی کرد. 

کشف 24 تن نخود قاچاق 
در محورهای مواصالتی 

شهرستان مهر
با تالش ماموران انتظامی شهرستان ُمهر از یک 
تریلر در محورهای مواصالتی این شهرستان ، 
2۴ تن نخود قاچاق با ارزش 2 میلیارد و ۴00 

میلیون ریال کشف شد.
به گزارش پایگاه خبری مهرســتان به نقل از 
پایگاه خبری پلیس ؛ سرهنگ غالمرضا فرماني 
در این خصوص اظهار داشت: ماموران بخش 
“اسیر” حین کنترل محورهاي مواصالتي، مطلع 
شدند شخصي قصد انتقال مقادیر زیادي نخود 
قاچاق با یک دســتگاه تریلر به شهرستان مهر 
دارد که موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند.
فرمانــده انتظامــی مهر خاطر نشــان کرد: 
ماموران با انجام ایســت و بازرسي محسوس 
و نامحســوس، تریلر حامل کاالي قاچاق را 
توقیف و در بازرســي از آن 2۴ هزار و 6۴0 

کیلوگرم نخود قاچاق کشف کردند.
این مقام انتظامي با اشــاره به اینکه برابر نظر 
کارشناسان ارزش محموله قاچاق مکشوفه، 2 
میلیارد و ۴00 میلیون ریال برآورد شده، عنوان 
داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس 

از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائي شد.
سرهنگ فرماني بر مبارزه جدي با قاچاق کاال 
در این شهرستان تاکید و عنوان کرد: مبارزه با 
قاچاق یکي از راه هاي تقویت تولید داخلي و 
نیز کمک به اقتصاد کشور است و پلیس در این 

راستا از هیچ کوششي فروگذار نخواهد کرد.

فرمانده بسیج اشکنان:
مقبره شهدای گمنام اشکنان 

در حال احداث می باشد
فرمانده حوزه مقاومت بسیج اشکنان گفت: 
مرحله دوم از ســاخت مقبره 2 شهید گمنام 

در اشکنان آغاز شد.
با  گفت وگو  در  دالشــوب  مهدی  سرگرد 
خبرنگار فــارس در المرد، اظهارداشــت: 
بااعتباری بالغ بــر ۳0 میلیون تومان از محل 
کمک هــای مردمی و خیراندیشــان محلی، 
مرحله دوم ساخت مقبره دو شهید گمنام در 

اشکنان آغاز شده است.
وی با اشــاره به برآورد اعتبار تکمیل این 
بنــای فرهنگی و مذهبی افزود: برای تکمیل 
مقبره شــهدای گمنام اشــکنان بیش از 60 

میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.
ادامه  اشکنان  بسیج  مقاومت  فرمانده حوزه 
داد: در حــال حاضر 50 درصــد این مبلغ 
جمع آوری شده است که امیدواریم با کمک 
مردم و نیکوکاران بتوانیم تا پایان امســال، 
ساخت این بنای فرهنگی را به پایان برسانیم.

به گزارش فارس، مقبره این دو شهید گمنام 
اشکنان در بوستان بسیج این شهر قرار دارد 
که پیکر مطهرآنها در منطقه شــرهانی عراق 
کشف شــده است. بر اســاس اعالم ستاد 
شهدای  تحمیلی،  جنگ  مفقودان  جستجوی 
گمنام و مدفون در شهر اشکنان درعملیات 
محرم و در ســن 18 ســالگی به شهادت 

رسیده اند.

مانور ایمنی در برابر زلزله امســال در مدرســه 
دخترانه بنت الهدی صــدر ُمهربا حضور معاونت 
فرمانداری شهرســتان و ودیگر مسئولین  عمرانی 
شهرستانی با مشارکت دســتگاه های عضو ستاد 
مدیریت بحران شهرستان، آموزش وپرورش،هالل 
احمر، آتش نشــانی ، اورژانــس، نیروی انتظامی، 

پلیس راهورو بسیج برگزار شد
در این مراسم فریدون نژاد معاون اداره آموزش و 
پرورش شهرستان ضمن خوش آمدگویی به مسولین 
به اهم  برگزاری این مانور پرداخت و افزود: ایجاد 
هماهنگی بیشتر بین ارگان های مختلف امدادی و 
افزایش سطح ایمنی شهروندان را از جمله اهداف 

این مانور عملیاتی عنوان کرد
ایشــان با اشــاره  به روز ایمنی در برابر زلزله و 
اجرای مانور سراســری در مدارس سراسر کشور 

بیان کرد: دانش آموزان شرکت کننده در این مانور، 
آموزش های الزم را در خصوص خروج اضطراری 
و شناسایی مناطق امن قبل از اجرای مانور از سوی 

مربیان، هالل احمر فرا گرفتند
معاون عمرانی فرمانداری شهرستان مهرنیز با تقدیر 
از عوامــل اجرایی این مانور افزود :حادثه هیچگاه 
خبر نمی کند و همواره باید آماده بود، تصریح کرد 
کشور ما جزء کشــورهای حادثه خیز می باشدو 
برگزاری مانورها برای آمادگی و مقابله با حوادث 

از ضروریات است
درادامه رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ُمهربا 
تاکید بر ضــرورت فراگیری آموزش های امداد و 
نجات در خانواده ها اظهار داشت: در هر خانواده 

ایرانی باید یک امدادگر وجود داشته باشد. 
مقیمی  به تشریح  این مانوریک ساعته پرداخت و 

افزود:گــروه های امداد و نجات هالل احمر ضمن 
به نمایش گذاشتن آمادگی خود ، به تخلیه وخروج 
اضطراری ، رهاسازی مصدومان وانجام کمک های 
اولیه ، انتقال مصدومان به بیمارستان صحرایی برپا 

شده در محل مانور و اطفای حریق پرداختند

 رئیس موسســه آمــوزش عالی پــارس مهر از 
برگزاری مســابقات فوتسال دانشجویی به مناسبت 

روز دانشجوخبر داد.
 به گزارش روابط عمومی موسســه آموزش عالی 
پارس مهر، تیمور قاســمی رئیس  این موسسه  در 
آیین افتتاحیــه ی این دوره ازمســابقات  گفت: 
ترویج فرهنگ ورزش و توجه به ســالمت جسمی 
و روحی روانی دانشــجویان  یکی از اهداف این 
مرکز آموزشی است و این مسابقات نیز به مناسبت 
بزرگداشــت روز دانشجو و  ایجاد فضای نشاط و 
شادابی در میان دانشــجویان و افزایش مشارکت 

آنان برنامه ریزی شده است. 
وی افزود: مسابقات ورزشی دانشجویی کمک می 
کند به افزایش مشــارکت دانشجویان در امورات 
موسسه و به نوعی تمرین کار گروهی برای رسیدن 
به اهداف و موفقیت ها اســت.  لذا  ورزش با این 
رویکرد در کنار توجه به سالمت جسمی و روانی 
باید مدنظر قرار گیــرد که این مهم در برنامه های 

دانشگاه جزء اولویت ها است. 

 رئیس موسسه آموزش عالی پارس مهر گفت: کم 
تحرکی از بزرگترین معضالت جامعه امروز است 
چرا که رشــد علمی و فناوری های پیشرفته سبب 
شده که خیلی ازکارها بدون دخالت انسانها انجام 
گیرد و بروز بیماری های مختلف ناشــی از خروج 
تحرک و برنامه های ورزشــی از زندگی انســانها 

است. 
وی اضافه کرد: مقایســه جامعه گذشته و امروز 
نشان می دهد که انسانها در زمانهای نه چندان دور 
با تحرک توانســته اند با موفقیت و حضور بیشتر 
در اجتماع از ســالمت جســمی و روانی بیشتری 
برخوردار باشند از این رو ورزش همگانی از برنامه 

های دانشگاه است. 
قاســمی در ادامه از دانشجویان شرکت کننده در 
این دوره از مسابقات خواست تا ضمن تمرین کار 
گروهی به رعایت نــکات اخالقی نیز توجه ویژه 

داشته باشند. 
وی در ادامه از زحمــات رئیس و کارکنان اداره 
ورزش و جوانــان ، داوران و هیئت برگزار کننده 

مسابقه و کارکنان موسسه آموزش عالی پارس مهر 
قدردانی کردند.

قاســمی در پایان گفت: موسســه آموزش عالی 
پارس ایــن آمادگی را دارد کــه جهت کمک به  
تقویت ورزش در شهرســتان با نهادهای مســئول 

همکاری کند. 
 شایان ذکراست این دوره از مسابقات با حضور ۴ 
تیم منتخب خوابگاههای دانشجویی ، همای پارس، 
جوانان مهر و مهرســیتی از پنجم تاسیزدهم آذرماه 
در سالن ورزشی شــهدای دولت شهر مهر برگزار 

می شود.

اجرای بیستمین مانور سراسری زلزله در مدارس شهرستان مهر

به مناسبت روز دانشجو؛

 اولین دوره مسابقات فوتسال دانشجویی موسسه آموزش عالی 
پارس مهر آغاز شد 


